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Věc: Zápis z jednání Školské rady Základní školy, J. A. Komenského 474, Most, p. o.
V souladu se Zákonem č. 561 Sb./2004 o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání a zásadami školy se uskutečnila dne 19. 09. 2017 v ředitelně školy
schůze Školské rady.
Na programu jednání bylo:
- Výroční zpráva školy
- Zahájení školního roku 2017/2018
- Zpráva z jednání Klubu rodičů
- Personální obsazení školy
- Financování asistentů pedagoga
- Stavební úpravy školy
- Obnovení školní kantýny
- Jídelníček školní jídelny
Přítomni:
p. S. Šebek – předseda
p. J. Kraus – zástupce z řad rodičů
p. Mgr.J. Hasil, pí Mgr. R. Krčmářová – za učitele
pí J. Fabianová – omluvena zdravotní důvody, pí Mgr. I. Hvězdová – omluvena
Přizváni: Mgr. D. Šolarová – ředitelka školy
Mgr. L. Svobodová – zástupkyně ředitelky školy

Závěr:
1. Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou školy za rok 2016/2017.
Školská rada schvaluje Výroční zprávu za rok 2016/2017.
2. Ředitelka školy přítomné informovala o zahájení školního roku 2017/2018
3. 12. 9. 2017 proběhlo jednání Klubu rodičů. Školská rada byla seznámena
s jejím průběhem a nově zvolenými členy.
4. Přítomní byli seznámeni s personálním obsazením školy.
5. Pan Kraus se informoval o financování asistentů pedagoga
6. Zástupci z řad rodičů se zajímali o stavební úpravy školy, které proběhli
(výměna osvětlení ve třídách), které jsou v jednání (4 odborné učebny,
výtah pro handicapované), chystané úpravy (okna ve školní jídelně).
Dotazovali se i na případné zateplení školy.

7. Ředitelka školy informovala o přání rodičů, obnovit školní kantýnu, která
poskytovala žákům svačiny a pití
8. Byl přednesen návrh rodičů na úpravu jídelníčku

V Mostě dne 19. 09. 2017

Zapsala:
Mgr. R. Krčmářová – člen Školské rady

Ověřil:
S. Šebek – předseda
Školské rady

